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 .1كلمة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
لقد �أولت دولة الإمارات العربية املتحدة القطاع ال�صحي اهتمام ًا كبري ًا ،كونه يخدم كافة الأفراد
القاطنني يف الدولة من مواطنني ومقيمني ،ويقدم لهم العناية ال�صحية ،وي�أتي دورنا نحن يف
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بتقدمي مقومات الرعاية ال�صحية امللبية الحتياجات الأفراد ،والتي
تتم من خالل ر�ؤية م�ستقبلية متما�شية مع ما ت�شهده الدولة من تطور يف جميع القطاعات ،وت�سعى
لأن تكون الأف�ضل على م�ستوى العامل يف كل اخلدمات املقدمة ملن يعي�ش يف دولة الإمارات.
وال بد �أن ت�شكل ثقة القيادة الكرمية للدولة دافع ًا للمزيد من العمل املتوا�صل املخل�ص خلدمة
وطننا الغايل ،وهي حافز متجدد ملزيد من العطاء والعمل ،ملوا�صلة م�سرية التقدم والرقي يف
ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل،
و�أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل واخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
�إننا نعمل كجنود �ضمن كتيبة واحدة وبروح الفريق الواحد من �أجل حتقيق الأهداف الوطنية
الرامية لتحقيق الرفاهية جلميع رعايا الدولة من مواطنني ومقيمني ،ولعل �أبرز اخلدمات التي
ميكن �أن تعرب عن مدى الرقي والتح�ضر يف بلد معني ،هي تلك اخلدمات التي تعنى ب�صحة
االن�سان و�سالمته اجل�سدية والنف�سية ،ف�صحة العقل من �صحة اجل�سد ،والإن�سان ال�سليم
املعافى هو حمور التنمية وحمرك عجلتها ودافع م�سرية النه�ضة ال�شاملة التي بد�أتها الإمارات
منذ قيام االحتاد املبارك.
وجميعنا مطالبون بالقيام ب�أدوارنا والوفاء مبتطلبات العمل الوطني البناء وتنفيذ املهام
والواجبات الوطنية وا�ستقاء الر�ؤية ال�سديدة من القيادة الر�شيدة ،لتحقيق الر�سالة ال�سامية
للدولة يف هذا القطاع احليوي واملهم الذي يعنى ب�صحة الفرد واملجتمع.
و�سيكون لتعاوننا جميع ًا �صغار ًا وكبار ًا ك ٌل من خالل موقعه دور ًا كبري ًا يف ت�سهيل وت�سريع الوفاء
بواجباتنا جتاه جمتمعنا وجتاه قيادتنا التي ال تدخر جهد ًا يف �سبيل عزة وكرامة املواطنني،
حيث املبد�أ الثابت هو �أن كل ما مي�س �صحة الب�شر ال جمال للتهاون معه ..وها هي بوابة وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع الإلكرتونية واحدة من �أدوات التوا�صل املبا�شر بيننا و�صو ًال �إىل حتقيق
غايتنا للنهو�ض باخلدمات ومواجهة التحديات.

معايل /عبدالرحمن العوي�س
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع املجتمع
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 .2المقدمة
حتر�ص وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على تقدمي خدماتها وفق
�أعلى موا�صفات اجلودة ،وت�سعى ب�شكل م�ستمر لتح�سني وتطوير
هذه اخلدمات من خالل تنفيذ العديد من امل�شاريع واملبادرات
التي تهدف �إىل تلبية احتياجات املتعاملني وحتقيق ال�سعادة لهم،
ويف هذا الإطار قامت الوزارة ب�إعداد وت�صميم ميثاق �سعادة
املتعاملني وفق بنود موا�صفة اجلودة الآيزو  ،10001:2007مبا
ي�ضمن تقدمي خدمات الوزارة مب�ستوى متميز.

حر�صت الوزارة على م�شاركة كافة الفئات املعنية وموظفني
ومتعاملني و�شركاء يف عملية مراجعة وتطوير ومراجعة امليثاق،
وبهدف �ضمان تطبيق بنود ووعود امليثاق فقد مت ت�صميم جمموعة
من م�ؤ�شرات الأداء مبا ي�ضمن املراقبة واملراجعة والتطوير للميثاق
والتطبيق الفعال ملختلف بنوده ،حيث يتم مراجعة هذه امل�ؤ�شرات
وم�ستوى الإلتزام بجودة اخلدمات املقدمة و�سعادة املتعاملني ب�شكل
دوري.
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 .3التعريفات والمصطلحات  

حيثما تورد امل�صطلحات التالية �ضمن بنود امليثاق يكون تعريفها ما يلي:
الم�صطلح

التعريف

الوزارة
املراكز
امل�ست�شفيات

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع-الإمارات العربية املتحدة.
كافة مراكز �سعادة املتعاملني التابعة للوزارة واملو�ضحة يف اجلزء الأخري من امليثاق.
كافة امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.

املوقع الإلكرتوين

ملوقع الإلكرتوين امل�ستخدم من قبل املتعاملني عرب االنرتنت

املتعاملني

جميع من يت�صل �أو يتعامل مبا�شرة مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع للح�صول على خدمة.

ال�شركاء � /أ�صحاب
امل�صلحة

هم كل من تربطهم عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع الوزارة وذلك يت�ضمن (املتعاملون ،امل�ؤ�س�سات واجلهات
احلكومية واخلا�صة ،ال�شركات والقطاع ال�صناعي ،القطاع التجاري وغريها.)....
هو ميثاق �سعادة املتعاملني املتوافق مع موا�صفة الآيزو  ،10001:2007ويت�ضمن كافة الإلتزامات والوعود التي تقدمها
مراكز �سعادة املتعاملني وامل�ست�شفيات بالوزارة ملتعامليها بهدف �ضمان �سعادتهم ور�ضاهم ووالءهم.
�أفكار جديدة او تطويرية مبتكرة ت�ضيف قيمة معنوية �أو مالية �إيل املوظف �أواملتعامل �أو اخلدمة �أو اجلهة احلكومية.
هو كل ما يتم تقدميه للوزارة من قبل املتعامل و ُيعرب عن عدم ر�ضاه عن اخلدمات �أو الوعود املذكورة �ضمن امليثاق،
�سواء كان ذلك �شفهي ًا �أو كتابي ًا وميكن �أن ي�شمل املالحظات الإدارية والتنفيذية.
ر�سالة مكتوبة �أو �شفهية يعرب فيها املتعامل عن عدم ر�ضاه عن الإجراءات �أو املعامالت املقدمة �أو عن �إ�سلوب تقدميها
وم�صطلح مالحظة مرادف لل�شكوى.
ر�سالة مكتوبة �أو �شفهية يعرب فيها املتعامل عن عدم ر�ضاه عن اخلدمات التنظيمية �أو ال�ضبطية واعرت�ض على �صحة
الإجراء ،وم�صطلح مالحظة مرادف لل�شكوى.
هو كل ما يتم تقدميه للوزارة بهدف التعرف على طبيعة خدمة �أو �إجراء معني ويتعلق با�ستي�ضاحات �أو معلومات غري مكتملة
لدى املتعامل �سواء كان ذلك �شفهي ًا �أو كتابي ًا.
من الأحد �إىل اخلمي�س ،با�ستثناء العطل الر�سمية والأعياد املحددة �ضمن قانون املوارد الب�شرية �أو ما ي�صدر من
حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.
ر�سالة مكتوبة �أو �شفهية يعرب فيها املتعامل عن ر�ضاه وتقديره لإ�سلوب التعامل واجلهود املبذولة يف تقدمي اخلدمات املتميزة.

امليثاق
الإقرتاح
ال�شكوى
املالحظة الإدراية
املالحظة التنفيذية
الإ�ستف�سار
�أيام العمل الر�سمية
ال�شكر والتقدير
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 .4استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع   
الرؤية

نظام �صحي فعال وم�ستدام ملجتمع �سعيد.
الرسالة

تعزيز �صحة املجتمع من خالل تقدمي خدمات �صحية �شاملة
ومبتكرة بعدالة ومبعايري عاملية والقيام بالدور التنظيمي
والرقابي يف القطاع ال�صحي من خالل منظومة ت�شريعية �صحية
متطورة ومتكاملة.

القيم المؤسسية
»»االحرتافية :تقدمي خدماتنا ال�صحية بكفاءة وفاعلية.
»»املتعامل �أو ًال :املتعاملون حمور اهتمامنا ورعايتنا.
»»اال�ستدامة :حتقيق اال�ستدامة يف ممار�ساتنا لدعم �صحة الفرد
يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
»»العمل اجلماعي :العمل مع ال�شركاء واملوظفني واملتعاملني بروح
الفريق الواحد.
»»الإبداع :ت�شجيع الإبداع والتميز يف جميع ممار�ساتنا.
»»التكامل :خدمات متكاملة ومتنا�سقة على جميع امل�ستويات.
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 .5عن ميثاق سعادة المتعاملين
 5.1نطاق العمل واإلستثناءات

�إن هذا امليثاق ُيحدد معايري اخلدمة التي ميكن �أن يتوقعها
املتعامل عند تعامله مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ويو�ضح
طرق تقدمي املالحظات للم�ساعدة يف حت�سني اخلدمة وتطويرها.
�سيتم تطبيق امليثاق على مواقع تقدمي املذكورة �أدناه و�سيتم
العمل على تو�سيع نطاق التطبيق يف امليثاق تدريجي ًا:
»»كاف ��ة مراكز �سع ��ادة املتعاملني التابع ��ة لل ��وزارة واملو�ضحة يف
اجلزء الأخري من هذه الوثيقة.
»»كاف ��ة امل�ست�شفي ��ات التابع ��ة ل ��وزارة ال�صح ��ة ووقاي ��ة املجتمع
واملو�ضحة يف اجلزء الأخري من هذه الوثيقة.

ت�شمل الإ�ستثناءات يف عدم تطبيق بنود ووعود امليثاق الظروف
غري الطبيعية واخلارجة عن ال�سيطرة ،مثل الكوارث الطبيعية،
الأزمات والإ�ضطرابات ال�سيا�سية واحلروب ،حاالت الطوارئ،
املوافقات املعتمدة على اجلهات الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل
الإ�ستثناءات الواردة يف نظام ال�شكاوى والتي تخ�ضع للإجراءات
القانونية .كما �سيتم التعامل مع الإ�ستف�سارات وال�شكاوى على
البنود واخلدمات املذكورة يف امليثاق ،وفق نظام �إدارة ال�شكاوى

املعمول به يف الوزارة ،واملبني وفق بنود وتعليمات موا�صفة الآيزو
.10002:2014
 5.2سياسة وأهداف الميثاق

حتر�ص الإدارة العليا يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على
التميز والريادة يف تقدمي خدماتها عرب التعرف على احتياجات
ومتطلبات املتعاملني وال�سعي لإ�سعادهم ،ويف �سبيل ذلك �سيتم
�إجراء مراجعة دورية لبنود امليثاق والعمل على حتديثه وتطويره
با�ستمرار لإ�سعاد املتعاملني ورغباتهم .ويهدف امليثاق �إىل
حتقيق الأهداف التالية:
»»التعري ��ف بحقوق املتعاملني وتعزي ��ز م�ستويات وعيهم ملا يتوقعه
عند تعامله مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.
»»التعرف �إىل احتياجات ومتطلبات املتعاملني ،وتعزيز م�ستويات
و�سعادة املتعاملني.
»»�ضمان توفري طرق ات�صال وتوا�صل فعالة مع املتعاملني.
»»تقليل ال�شكاوى الواردة ،و�ضمان تقدمي احللول الفعالة.
»»التح�س�ي�ن والتطوير امل�ستم ��ر للخدمات والإج ��راءات يف مواقع
تقدمي اخلدمة.

ميثاق �سعادة املتعاملني

 .6المعايير العامة لمستويات
الخدمة التي تقدمها الوزارة                             
 6.1نتعهد بإسعادكم ،يتعهد موظفوا
سعادة المتعاملين بتقديم خدمات متميزة
من شأنها إسعادكم ،وسيحرصون على:

لكافة متعاملينا الكرام� ،سنلتزم جتاهكم ونحر�ص على الآتي:
»»الرتحيب بابت�سامة
»»�إنطباع �أويل متميز
»»الإحرتام واللباقة
»»الإن�صات اجليد
»»املهنية واملبادرة يف تقدمي العون
»»التفهم واملراعاة
»»الإيجابية
»»الإبتكار يف تقدمي اخلدمة
»»التفاين يف �إ�سعاد املتعامل
»»تقدمي جتربة مبهرة للمتعامل
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 6.2نعمل إلسعادكم ،نتعهد بالتفاني
في إسعادكم وتوظيف كافة الممكنات
واألنظمة المؤسسية إلسعادكم ،وسنحرص
على:
»»توفري بيئة م�ضيافة تعزز ثقافة ال�سعادة والإيجابية.
»»تقدمي خدمة �سريعة ومب�سطة.
»»�ضمان اخلا�صية الفردية يف جتربة املتعامل.
»»توفري اخلدمة مبا ي�ضمن راحة املتعامل.
»»تقدمي اخلدمة مبا ي�ضمن ال�سهولة وامل�ساواة.
»»�إبهار املتعامل بتقدمي خدمات تفوق توقعاته.
»»الإن�صات �إىل �صوت املتعامل.
»»�إ�شراك املتعامل يف تطوير اخلدمات.
»»الإبتكار امل�ستدام يف تقدمي اخلدمات امل�ستقبلية.
»»العمل بروح الفريق الواحد لإ�سعاد املتعامل.
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 6.3ساعدنا إلسعادكم ،ما نرجوه منكم
إلسعادكم:
»»تقدمي مالحظات بناءة و�إقرتاحات مبتكرة و�إيجابية.
»»امل�شاركة يف �إ�ست�شراف م�ستقبل اخلدمات.

التوا�ص ��ل مع مركز الإت�صال املجاين ل ��وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع (.)80011111

»»امل�شاركة يف ت�صميم وتطوير اخلدمة.
»»م�شاركة جتربتك ال�سعيدة مع الغري
 6.4التعامل مع اإلستفسارات
»»�سنحر� ��ص عل ��ى توف�ي�ر وتعزي ��ز قن ��وات متع ��ددة للح�ص ��ول على
املعلومات
»»واال�ستف�سارات هاتفي ًا� ،أو �إلكرتوني ًا .ويف حال وجود �أي �إ�ستف�سارات
�أو �آراء لديكم فيمكنكم �إر�سالها عرب القنوات التالية:

زي ��ارة �أق ��رب موقع تق ��دمي خدم ��ات والتوا�صل م ��ع موظفي
العناية باملتعاملني.
زيارة بوابة املالحظات والإقرتاحات حلكومة دولة الإمارات.
" "www.mygov.aeوت�سجيل مالحظة تنفيذية �أو �إدارية
على الوزارة.
�إر�سال بريد �إلكرتوين على .feedback@moh.gov.ae

»»التوا�صل مع مركز الإت�صال املجاين لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
(.)80011111

يف ح ��ال �إ�ست�ل�ام �شكوى �أو مالحظ ��ة تنفيذي ��ة �أو �إدارية من
طرفكم �سنحر�ص على �إجناز الآتي:

»»زيارة �أقرب موقع لتقدمي اخلدمة والتوجه للموظفني.

�إر�سال ت�أكيد با�ستالم وت�سجيل ال�شكوى" املالحظة" امل�ستلمة
هاتفي ًا �أو �إلكرتوني ًا خالل يوم عمل واحد.

»»�إر�سال بريد �إلكرتوين على .info@moh.gov.ae

الإ�ستجاب ��ة لكافة ال�ش ��كاوى "املالحظ ��ات" والإلتزام بحلها
والتحقيق فيها.

»»التوا�صل على مواقع التوا�صل الإجتماعي.
»»�سنحر�ص على تزويدكم باملعلومات الدقيقة والتوجيه ال�سليم ،ويف
حال ع ��دم التمكن من ذل ��ك �سيتم توجيهكم �إىل اجله ��ة املنا�سبة
لتقدمي املعلومات ال�صحيحة.
»»�سنحر�ص على الرد على �إ�ستف�ساراتكم الواردة على مركز الإت�صال
ب�ش ��كل مبا�شر ،ويف حال عدم املقدرة على ال ��رد �سنقوم بالتوا�صل
معك خالل يومي عمل بحد �أق�صى.
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 6.5التعامل مع الشكاوى “المالحظات
اإلدارية والتنفيذية” والتظلمات
يف ح ��ال ع ��دم ر�ض ��اك ع ��ن اخلدمة املقدم ��ة �أو ع ��دم تلبية
املعاي�ي�ر املح ��ددة �ضمن امليث ��اق ف�إنه ميكنك تق ��دمي �شكوى
"مالحظة تنفيذية �أو �إدارية" عرب الو�سائل التالية:

توفري معلومات وم�ستندات �صحيحة وحمدثة.

ميثاق �سعادة املتعاملني

�إعط ��اء املتعاملني �إمكانية امل�شاركة يف حل ال�شكوى من خالل
تقدمي ح ًال مقرتح ًا من طرفه.
�إ�شع ��ار املتعام ��ل �إلكرتوني� � ًا باحل ��ل املبدئ ��ي وطوي ��ل الأم ��د
لل�شكوى ،مع التعرف على ر�أي العميل باحلل.

يف ح ��ال عدم املقدرة على الرد خ�ل�ال الوقت املحدد �سنعمل
على �إعالمك باملوعد النهائي للرد على ال�شكوى "املقرتح".

زي ��ارة �أق ��رب موقع تق ��دمي خدم ��ة والتوجه ملوظف ��ي العناية
باملتعاملني.

�إمكاني ��ة تقدمي املتعام ��ل تظلم ملكتب مع ��ايل الوزير يف حالة
ع ��دم الر�ض ��ا عن احل ��ل النهائ ��ي ،حي ��ث �سيت ��م �إخطاركم
بو�ضعية التظلم خالل � 7أيام عمل.

الإت�ص ��ال الهاتف ��ي �أو الإلكرتوين على �أرق ��ام هواتف مراكز
�سعادة املتعاملني.

�سنحر�ص "قدر الإمكان" على �إجناز احلل النهائي لل�شكاوى
"املالحظات" وفق التايل:
ال�شكاوى العاجلة خالل يومي عمل.
ال�شكاوى العادية خالل �سبع �أيام عمل.
ال�شكاوى املعقدة خالل  11يوم عمل.
 6.6التعامل مع اإلقتراحات
»»�سنحر� ��ص عل ��ى توف�ي�ر وتعزي ��ز قن ��وات متع ��ددة للح�ص ��ول عل ��ى
االقرتاح ��ات هاتفي� � ًا� ،أو �إلكرتوني� � ًا .ويف ح ��ال وج ��ود �أي تعديالت
مقرتح ��ة على اخلدمة املقدم ��ة �أو �أفكار لديكم فيمكنك ��م �إر�سالها
عرب القنوات التالية:
التوا�ص ��ل مع مركز الإت�صال املجاين ل ��وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع (.)80011111

زيارة بواب ��ة املالحظات والإقرتاحات حلكومة دولة الإمارات
" "www.mygov.aeوت�سجيل �إقرتاح للوزارة.
�إر�سال بريد �إلكرتوين على feedback@moh.gov.ae

»»�سنحر� ��ص عل ��ى جمع م ��ا �أمك ��ن م ��ن االقرتاح ��ات وار�سالها اىل
االدارات املعني ��ة ليت ��م درا�سته ��ا وادخاله ��ا يف اخلط ��ط والربامج
امل�ستقبلية.
»»يف ح ��ال �إ�ستالم اقرتاحات �أو اف ��كار مبتكرة من طرفكم �سنحر�ص
على �إجناز الآتي:
�إر�سال ت�أكيد با�ست�ل�ام وت�سجيل االقرتاحات امل�ستلمة هاتفي ًا
�أو �إلكرتوني ًا.
حتلي ��ل االقرتاحات املقدمة ومعاجلتها و ت�صنيفها بناء ًا على
جهة االخت�صا�ص.
ار�سال االقرتاحات اىل اجلهات املعنية ليتم درا�ستها وتطويرها.
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 6.7أثناء تواجدك في مراكز تقديم الخدمة

عند زيارتك ملواقع تقدمي اخلدمة� ،سنحر�ص على الآتي:
»»املراف ��ق العام ��ة وبيئ ��ة العم ��ل� :سنحر�ص عل ��ى توفري املرافق
واخلدم ��ات املنا�سبة وف ��ق �أرق ��ى موا�صفات الراح ��ة وال�صحة
وال�سالم ��ة املهنية� ،إ�ضاف ��ة لتوفري الأجهزة واملع ��دات الالزمة
(ماكينات الت�صوير� ،أجهزة كمبيوتر مت�صلة بالإنرتنت� ،أجهزة
فاك�س ،ماكينات ال�صراف الآيل )....قدر الإمكان.
»»املوظفني� :سنحر�ص عل ��ى معاملتكم ب�إحرتام ومهنية والعدالة
يف التعام ��ل وع ��دم التمييز ،وتوفري العدد ال ��كايف من املوظفني
بالكف ��اءات املتمي ��زة ،التعامل ب�سري ��ة مع املعلوم ��ات املقدمة،
والقدرة على التحدث باللغتني العربية والإجنليزية.
»»�أوق ��ات العم ��ل� :سنكون متواجدين يف مراك ��ز تقدمي اخلدمة من
ال�ساع ��ة � 7:30صباح ًا وحتى ال�ساع ��ة  2:30بعد الظهر طيلة �أيام
العم ��ل ،وقد تزيد �ساعات العمل عن ذل ��ك يف بع�ض مواقع تقدمي
اخلدمة وذلك ح�سب احلاجة ومتطلبات العمل" .ميكنكم التوا�صل
مع الأرقام املوجودة يف نهاية امليثاق ملزيد من التو�ضيح".
»»توفري اخلدمة:
»»�سنحر� ��ص عل ��ى �إج ��راء �إ�ستطالع ��ات ر�أي دوري ��ة لآرائك ��م
و�إحتياجاتك ��م ،وتوفري اخلدم ��ات ب�أق�صى �سرع ��ة ممكنة كما
�سنحر� ��ص عل ��ى توفري وتب�سي ��ط الإجراءات ق ��در الإمكان عند
احلاجة.

 6.8الشكر والتقدير
»»حتر�ص الوزارة على مايلي:
»»تخ�صي�ص قنوات �إت�صال وتوا�صل مع املتعاملني ال�ستالم ر�سائل
ال�شكر والتقدير املوجهة ملوظفي الوزارة وذلك من خالل مركز
الإت�ص ��ال �أو من خالل بوابة املالحظ ��ات والإقرتاحات حلكومة
دولة الإمارات (.)www.mygov.ae
»»�إحال ��ة ر�سائل ال�شك ��ر والتقدير امل�ستلمة عرب قن ��وات الإت�صال
املتاحة �إىل الأطراف املعنية خالل � 7أيام عمل.
»»�إر�سال ر�سالة �شكر وتقدير للجهة �أو املوظف املعني.
 6.9التطوير والتحديث
»»حتر�ص ال ��وزارة على الإلتزام ببنود امليثاق وتعديله وتطوير من
خالل:
»»�إعتب ��ار تلبي ��ة احتياج ��ات املتعامل�ي�ن و�آرائهم مدخ�ل ً�ا رئي�سي ًا
يف ا�سرتاتيجي ��ات و�أه ��داف ال ��وزارة ،من خ�ل�ال جمموعة من
الأنظمة والإ�ستطالعات املخ�ص�صة لذلك.
»»املراقبة واملراجعة الدورية للميثاق مع الأخذ بعني الإعتبار �أراء
و مقرتحات و�شكاوى املتعاملني.
»»ن�شر امليثاق واملعلومات والنتائج املتعلقة بامليثاق ب�إحدى الو�سائل
املنا�سبة كاملوقع الإلكرتوين والإعالنات املرئية.

ميثاق �سعادة املتعاملني
 .7تواصل معنا                                                                                                          

ت�ؤكد الوزارة على حر�صها يف �إعتبار �آراء وانطباعات املتعاملني
واقرتاحاتهم و�شكاويهم �إحدى �أهم املدخالت يف م�سرية التطوير
والتحديث للخدمات ال�صحية ،و�أنها �ستقوم باملراقبة واملراجعة
لكافة بنود امليثاق واتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لتلبية متطلبات

ديوان الوزارة

التفا�صيل الرئي�سية للتوا�صل مع الوزارة -المبنى الرئي�سي
املوقع الإلكرتوين
العنوان
مركز الإت�صال
الربيد الإلكرتوين

www.moh.gov.ae

دبي� -شارع حممد بن زايد -حمي�صنة  2-بجوار �أكادميية �إت�صاالت
80011111
info@moh.gov.ae

مركز �سعادة المتعاملين� -أبوظبي
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097126520500

� 7:30صباح ًا –  2:30بعد الظهر
�أبوظبي� -شارع املرور -بناية فندق دو�ست تاين
Cs.abudhabi@moh.gov.ae

مراكز �سعادة المتعاملين

مركز �سعادة المتعاملين -دبي
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097142301000

� 7:00صباح ًا –  3:30بعد الظهر
دبي� -شارع حممد بن زايد -حمي�صنة  2-بجوار �أكادميية �إت�صاالت
Cs.dubai@moh.gov.ae

مركز �سعادة المتعاملين -منطقة ال�شارقة الطبية
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097165722222

� 7:30صباح ًا –  3:30بعد الظهر
كورني�ش البحرية بناية الرمي بالزا الطابق االر�ضي
Cs.shj@moh.gov.ae

مركز �سعادة المتعاملين -منطقة �أم القيوين الطبية
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين
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املتعاملني و�إ�سعادهم ،ويف �سبيل هذا الغر�ض ميكنك التوا�صل
معنا يف حالة وجود �إقرتاح �أو �شكوى �أو مالحظة �أو ا�ستف�سار من
خالل القنوات املتاحة ويف مواقعنا املختلفة واملو�ضحة يف املوقع
الإلكرتوين للوزارة ،وفيما يلي تو�ضيح لعناوين الإت�صال الرئي�سية:

0097167649000

� 7:30صباح ًا –  2:30بعد الظهر
�أم القيوين� -شارع امللك في�صل – مبنى الرو�ضة –الطابق الرابع
cs.uaq@moh.gov.ae
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مركز �سعادة المتعاملين -منطقة را�س الخيمة الطبية
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097167649000

� 7:30صباح ًا –  2:30بعد الظهر
را�س اخليمة� -شارع �إت�صاالت -منطقة النخيل -مقابل فندق الهيلتون
cs.rak@moh.gov.ae

مركز �سعادة المتعاملين -منطقة الفجيرة الطبية
هاتف املركز
�ساعات العمل
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097192242888

� 7:30صباح ًا –  2:30بعد الظهر
الفجرية� -شارع حمد عبداهلل -بجانب �سيتي بالزا -مقابل كلية الفجرية
cs.fuj@moh.gov.ae

الم�ست�شفيات

م�ست�شفى الأمل  -دبي
الهاتف
املوقع

م�ست�شفى البراحة  -دبي
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097143444010

دبي� -شارع الو�صل ،جمريا  1-خلف بريد الإمارات
0097142710000

دبي� -شارع اخلليج العربي ،ديرة -الرباحة.
albaraha-hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى القا�سمي -ال�شارقة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097165386444

ال�شارقة� -شارع �سلطان القا�سمي ،اخلزامية.
alqassimi.hosp@moh.gov.ae

م�ست�شفى الكويت -ال�شارقة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097165242111

ال�شارقة� -شارع القا�سمي ،القاد�سية
mku.director@moh.gov.ae

م�ست�شفى الذيد -الذيد
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097168828777

الذيد� -شارع الذيد ،بجانب املكتبة العامة
aldhaid.hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى خورفكان -خورفكان

الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين
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0097192370222

خورفكان ،بجانب مدر�سة خورفكان
khorfakkan.hospital@moh.gov.ae

ميثاق �سعادة املتعاملني
م�ست�شفى كلباء -كلباء
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097192777011

كلباء
kalba.hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى �أم القيوين� -أم القيوين
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097167656888

�أم القيوين ،منطقة الرا�س
Uaq.hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى �صقر -را�س الخيمة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097172223666

را�س اخليمة ،منطقة اجلوي�س ،بجانب جامعة را�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية.
saqr.hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى عبيد اهلل -را�س الخيمة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097172223555

را�س اخليمة ،العريبي
ObaidAllah.hosp@moh.gov.ae

م�ست�شفى �شعم -را�س الخيمة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097172666465

را�س اخليمة� ،شعم
shaam.hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى الفجيرة -الفجيرة
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

0097192242999

الفجرية
fujairahhospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى دبا الفجيرة -دبا
الهاتف
املوقع
الربيد الإلكرتوين

00971092446666

دبا
dibba-hospital@moh.gov.ae

م�ست�شفى م�سافي -م�سافي
الهاتف
املوقع

00971072024222

م�سايف
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